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PODZIMNê SETKçNê

P

odzimn’ setk‡n’ ‹lenó Terez’nskŽ iniciativy za‹alo jiì odpoledne. V deätivou

stÞedu 16. Þ’jna jsme se seäli u Parkhotelu, abychom si, koneckoncó jako kaìdù rok,
pÞipomnžli prvn’ transport do Lodìe a väechny ostatn’, kterŽ n‡sledovaly. Letos si

pÞipom’n‡me, ìe jiì uplynulo 61 let od chv’le, kdy za‹aly deportace ìidovskùch obyvatel
‹eskùch zem’.
Pietn’ shrom‡ìdžn’ zah‡jil kr‡tkùm projevem Jaroslav Kraus, m’stopÞedseda
Terez’nskŽ iniciativy. PÞipomnžl väechny œtrapy, kterŽ v tžchto m’stech za‹aly, a pÞipomnžl
ztr‡tu väech pÞ’buznùch a zn‡mùch. Väem takŽ ozn‡mil œmrt’ a pohÞeb kamar‡da
JiÞ’ho Steinera.
Mimo jinŽ pozval pÞ’tomnŽ do j’delny ëidovskŽ obce na divadeln’ pÞedstaven’
Aè ëIJE ëIVOT.
Na z‡vžr se u pamžtn’ desky pomodlil kaddiä Abraham Sk—rka, rab’n z Buenos Aires.
- mist-
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Podzimn’ setk‡n’ ‹lenó TI

Aè ëIJE ëIVOT
odzimn’ setk‡n’ ‹lenó Terez’nskŽ iniciativy bylo zah‡jeno tradi‹n’m pietn’m shrom‡ìdžn’m u pamžtn’
desky pÞed Parkhotelem.
Od prvn’ch deportac’ do Lodìe, Terez’na a n‡slednž do
vyhlazovac’ch t‡boró letos uplynulo jiì 61 let. Po uloìen’
kytice na pamžtn’ desku a po modlitbž pÞeäla vžtäina pÞ’tomnùch do Maiselovy ulice, kde setk‡n’ pokra‹ovalo odpoledn’m divadeln’m pÞedstaven’m.
V j’delnž ëidovskŽ obce v Praze se seälo v’c lid’, neì organiz‡toÞi pÞedpokl‡dali. PÞi k‡vž a pÞi ‹aji ãdajgicovaliÒ a pak se
rozsv’tily divadeln’ reflektory. Eva Herrmannov‡, ‹lenka
pÞedsednictva TI, pÞiv’tala div‡ky a jeviätž na devades‡t minut
patÞilo divadeln’ skupinž ãEmes TheaterÒ.
‰esk‡ verze ghettorevue Aé ìije ìivot m‡ podtitul Klub
ztracenùch talentó, ‹’mì pÞipom’n‡ väechny terez’nskŽ umžlce, kteÞ’ za nelehkùch okolnost’ dok‡zali vytv‡Þet neobvyklŽ
kulturn’ hodnoty.
Dókazem jsou napÞ’klad p’snž herce, hudebn’ka a zpžv‡ka
Karla ávenka, kterŽ tvoÞ’ osu tohoto pÞedstaven’. ‰‡st pÞedstaven’ tvoÞ’ takŽ p’snž z reperto‡ru nžmeckŽho kabaretu, kterù byl
v ghettu provozov‡n sou‹asnž. Autorem nžmeckùch p’sn’ byl

P
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pÞev‡ìnž Leo Strauss a dalä’ nžme‹t’ umžlci. NžmeckŽ texty
pÞeb‡snil »ubom’r Feldek.
Divadeln’ pÞedstaven’, kterŽ reì’rovala Olga Struskov‡
a v nžmì vystoupili Hana Frejkov‡, KateÞina Duäkov‡, Igor áebo a JiÞ’ Toufar (klav’r), se setkalo s velkùm ohlasem a dobrùm
pÞijet’m u div‡kó.
-mist-

Na fotografii vlevo jsou Hana Frejkov‡ a Igor áebo. Na pravŽ horn’ fotografii je KateÞina Duäkov‡ a vpravo dole Hana Frejkov‡.
Na protžjä’ stranž jsou väichni tÞi herci a zpžv‡ci.
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Aé ìije ìivot
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S REëISƒRKOU PÛEDSTAVENê OLGOU STRUSKOVOU SI POVêDALA EVA HERRMANNOVç
ReìisŽrka, publicistka a scŽnaristka Olga Struskov‡ studovala nejen na FF UK v Praze, ale i na univerzitž v Londùnž.
VytvoÞila jiì pÞes ‹yÞi des’tky televizn’ch dokumentó (mj. takŽ o džtskŽ divadeln’ skupinž z Nžmecka a jej’ terez’nskŽ hÞe
Bu“ zdr‡v, motùlku!). Je autorkou kn’ìky o arch. J. Letzelovi Dopisy z Japonska, 1998, pÞeloìila knihu izraelskŽ spisovatelky Navy Semel U‹ila jsem se lŽtat, atd. Od roku 1996 se vžnuje divadeln’ tvorbž (mj. Ester, Jotam, Vž‹nŽ d’tž,
Sv’cen v pouäti).V posledn’ dobž inscenovala terez’nskù kabaret Aé ìije ìivot!, kterù jsme pÞi pÞ’leìitosti Podzimn’ho
setk‡n’ mžli moìnost shlŽdnout.
Bylo to tvŽ prvn’ setk‡n’ s terez’nskùm kabaretem?
O existenci terez’nskŽho kabaretu jsem samozÞejmž vždžla, s konkrŽtn’mi texty a hudbou jsem se väak setkala aì pÞes
Jacoba Luriu.
Vidžla jsi jeho izraelskou produkci?
Pouze videokazetu v hebrejätinž. L’bilo se mi komorn’ pojet’ tohoto pÞedstaven’ a jeho choreografie (izraelskù reìisŽr
byl z‡roveË choreografem) a byla jsem nadäen‡ melodiemi p’sn’...
Vždžla jsem takŽ, ìe jedna z protagonistek ztžlesËuje Vavu Schšnovou a velmi mž l‡kala moìnost pÞedstavit ji takto
i naäemu obecenstvu. Sou‹asnž mž napadlo identifikovat druhou here‹ku s Kamilou Rosenbaumovou.
Co ti pr‡ce na kabaretu ãAé ìije ìivot!Ò dala?
Moc! PÞedevä’m setk‡n’ s melodiemi Karla ávenka a Lea Strausse, kterŽ jsem neznala Ð dokonce jsem d’ky Luriovi zjistila,
ìe vlastnž uì lŽta chod’m ke svŽ zubaÞce pÞesnž do tŽhoì domu, v nžmì pÞed svou deportac’ do Terez’na ávenk bydlel ...
Velmi podnžtn‡ byla sama pr‡ce na kabaretu, v n’ì bylo st‡le co objevovat. Nejzaj’mavžjä’ pro mne byly rozli‹nŽ (tÞeba Þ’ci
ìe vžtäinou nadäenŽ) reakce div‡kó, z nichì se mnoz’ setkali s takovùm terez’nskùm tŽmatem poprvŽ. Nejvžtä’m pÞekvapen’m
pak skute‹nost, ìe mladä’ vžtäinou pÞistupovali k tomuto pÞedstaven’ sp’ä s pietou a nostalgi’, zat’mco dÞ’ve narozen’
pamžtn’ci s pÞekvapivùm nadhledem a smyslem pro humor. Jeden starä’ p‡n mi celù äéastnù džkoval: ãVe svùch tÞiasedmdes‡ti letech m‡m kone‹nž moìnost vidžt, co mi jako tÞin‡ctiletŽmu ãd’tžtiÒ bylo v Terez’nž odepÞeno!Ò (Mladistvùm byl totiì i v Terez’nž na kabarety vstup zak‡z‡n.)
Foto z divadeln’ho pÞedstaven’: Michal Str‡nskù

strana 4

... nejen o povodni
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SrpnovŽ povodnž zas‡hly i naäe ‹leny ...

V

pise jsme se ptali, jak moc jste byli srpnovùmi povodnžmi postiìeni.
Dostali jsme nžkolik odpovžd’. Ozvali
se naäi ‹lenovŽ z Roudnice nad Labem,
z Dž‹’na, z Ûevnic, z Prahy-Troje apod.,
kteÞ’ maj’ tžìce zni‹enŽ domy a byty.
NžkteÞ’ maj’ vyplavenŽ chaty a zahrady,
mnoho z nich bylo evakuov‡no z bytó ze
StarŽho Mžsta a z Karl’na.
Vùkonnù vùbor TI se snaìil co nejrychleji zajistit finan‹n’ pomoc nžkolika
naäim ‹lenóm, kteÞ’ pÞiäli o svój majetek,
zejmŽna ve svùch domech a bytech. Pro ty-

to pÞ’pady se podaÞilo zajistit granty z prostÞedkó Claims Conference.
VžÞ’me, ìe alespoË trochu pomóìeme
tžm, kteÞ’ byli povodnžmi nejv’c zasaìeni
a kteÞ’ by chtžli na srpnovŽ dny letoän’ho
roku radžji zapomenout.
PÞejeme jim mnoho zdrav’ a duäevn’
rovnov‡hy. Džkujeme i v‡m väem, kteÞ’
jste n‡m napsali. TÞeba jen ujiätžn’, ìe se
v‡m a vaäim zn‡mùm nic zlŽho nepÞihodilo anebo ìe byste chtžli pomoci.
Vžra Baumov‡, soci‡ln’ komise

Foto: Matžj Str‡nskù

äichni m‡me tu hrózu jeätž v ìivŽ
pamžti a kaìdù jsme ji proì’vali po
svŽm. Ti äéastnžjä’ sledov‡n’m
zpravodajskŽho marat—nu v televizi a shnžn’m svùch nejbliìä’ch a zn‡mùch. Ti mŽnž
äéastn’ odchodem ze svùch domovó a pobytem v evakua‹n’ch stÞedisc’ch nebo
u svùch nejbliìä’ch. Tžìko jsme se mohli
o sobž dozv’dat. Nevždžli jsme, kdo potÞebuje pomoc. A tak r‡di bychom ji poskytli.
Z iniciativy Dagmar LieblovŽ, pÞedsedkynž TI, rozeslal n‡ä sekretari‡t dopis
väem ‹lenóm Terez’nskŽ iniciativy. V do-

Masovù hrob na terez’nskŽm ìidovskŽm hÞbitovž, listopad 2002.

Vedle parkoviätž pÞed vstupem na ìidovskù hÞbitov v Terez’nž
jeätž v listopadu 2002 pluj’ labutž.

DêKY VçM
Snžm Terez’nskŽ iniciativy nestanovil ani pro tento rok pro ‹leny naäeho sdruìen’ ì‡dnŽ ‹lenskŽ pÞ’pžvky. Nad‡le vych‡zel ze
vz‡jemnŽ solidarity a pocitu soudrìnosti, kter‡ n‡s väechny spojuje pÞi vždom’ spole‹nž proìitŽho utrpen’ a vzpom’nek na naäe
pÞ’buznŽ a pÞ‡tele, kteÞ’ bžhem holocaustu zahynuli.
Za prvn’ pololet’ tohoto roku obdrìela Terez’nsk‡ iniciativa finan‹n’ dary od 355 jednotlivcó ve vùäi 174.829 K‹. Ze zahrani‹’ doälo
od 11 ‹lenó 52.820 korun. Nejv’c pÞispžli po 500 dolarech pan’ Justin a pan Fried. Z tuzemska pÞispžlo naäemu sdruìen’ 344 ‹lenó
ve vùäi 122.009 K‹. Od 278 ‹lenó doäly finan‹n’ dary v rozsahu od 50 K‹ do 300 K‹. Po pžti stech korun‡ch pÞispžlo 35 ‹lenó
a 27 ‹lenó poslalo po tis’cikorunž. Pan’ MŸllerov‡ a pan Fronžk pÞispžli po 3.000 K‹ a pan’ Graulichov‡ a pan Zelenka poslali
kaìdù 5.000 korun.
Väem d‡rcóm bez vùjimky patÞ’ srde‹nŽ a opravdu vÞelŽ podžkov‡n’.
Celkov‡ vùäe daró od jednotlivcó nedos‡hla za prvn’ pololet’ letoän’ho roku takovŽ œrovnž jako v minulŽm roce. Je to citlivŽ zvl‡ätž proto, ìe tyto dary jsou jedinùm zdrojem financ’, kterù m‡ Terez’nsk‡ iniciativa od jednotlivcó, kromž œrokó z objemu finan‹n’ch
prostÞedkó v bank‡ch. òrokov‡ m’ra väak letos oproti minulŽmu roku podstatnž klesla.
Naproti tomu vzrostly potÞeby pro financov‡n’ v soci‡ln’ oblasti, neboé Þada naäich ‹lenó byla postiìena katastrof‡ln’mi povodnžmi
v srpnu letoän’ho roku. U nžkterùch doälo k devastaci celùch bytó a u mnohùch ke äkod‡m na jejich nemovitŽm majetku.
PÞedsednictvo proto rozhodlo, aby byla tžmto postiìenùm ‹lenóm TI poskytnuta z róznùch zdrojó finan‹n’ vùpomoc jako projev
vz‡jemnŽ solidarity.
Obrac’me se tedy v tomto roce opžt na naäe ‹leny s prosbou o zasl‡n’ dobrovolnŽho daru na ‹’sla naäich bankovn’ch œ‹tó
u Komer‹n’ banky v Praze.
M. P.
ò‹et v Euro: 342781234555011/0100

ò‹et v USD: 348331234555011/0100

ò‹et v K‹: 59433011/0100
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Naäe zkuäenosti z pÞedn‡äek v nžmeckùch äkol‡ch
Michaela Vidl‡kov‡, Artur Radvanskù

Z

a‹alo to nžkdy v polovinž devades‡tùch let vypr‡vžn’m a diskus’
na spole‹nŽm semin‡Þi ‹eskùch
u‹iteló z LitomžÞicka a nžmeckùch u‹iteló
z Braniborska v Terez’nž. Jenìe: Zat’mco
‹eät’ u‹itelŽ n‡s se z‡jmem vyslechli Ð
a t’m to pro nž vžtäinou skon‹ilo, ti z Nžmecka se za‹ali zaj’mat, zda bychom byli
ochotni pÞij’t i mezi jejich ì‡ky. Po naä’
kladnŽ odpovždi brzy n‡sledovala pozv‡n’.
Dobrù pÞ’tel a obžtavù podporovatel
Terez’na pan Berndt Karl Vogel z’skal pro
tento program podporu i finan‹n’ prostÞedky na ministerstvu äkolstv’ Braniborska
a väe potÞebnŽ zorganizoval. Kromž toho
naäe n‡vätžvy ob‹as poÞ‡daj’ i jinŽ instituce, napÞ. Spole‹nost pro kÞeséansko Ð
ìidovskou spolupr‡ci. Ze za‹‡tku pÞedn‡äel z‡roveË s n‡mi i Jan Jecha. Kdyì uì
mu väak zdravotn’ stav nedovolil pokra‹ovat, nab’dli jsme œ‹ast Pavlu Str‡nskŽmu
a od tŽ doby se tžchto z‡jezdó zœ‹astËuje.
Z‡jezd trv‡ obvykle 2 Ð 3 tùdny, vìdy
tùden v jednom m’stž, z nžhoì kaìdŽ r‡no
vyj’ìd’me do äkol v okol’. Oblastn’ äkolskŽ instituce zajiäéuj’ väe, co s naä’m pobytem souvis’: nab’dku naäich pÞedn‡äek
äkol‡m, harmonogram, dopravu, ubytov‡n’ a stravov‡n’.
Vžtäinou pÞedn‡ä’me jednotlivùm tÞ’d‡m, nžkdy väak jsou dvž i v’ce spojeny.
Ob‹as tvoÞ’ publikum z‡jmovŽ skupiny
nebo zajiäéujeme besedy pro speci‡ln’
projekty. Dvž, ob‹as i tÞi dvouhodinovky
dennž. Nej‹astžji 8. aì 13. tÞ’dy, mžli jsme
väak i 6. a 7. a dokonce i 4. tÞ’dy. Zaj’mav‡
pr‡ce bùv‡ se specializovanùmi semin‡Þi
maturitn’ch tÞ’d nebo s vysokoäkol‡ky.
PÞimžÞenž vžku vypr‡v’me o tom, jak
n‡s v džtstv’ a ml‡d’ postihla v‡lka, o tom,
jak jsme ztratili svŽ rodiny a pÞ‡tele.
Vypr‡v’me oba spole‹nž. Jeden se vžnuje
historickùm okolnostem a pak popisuje
ìivot džt’ a dospžlùch pod t’hou norimberskùch z‡konó a pozdžji v Terez’nž.
Druhù pak l’‹’ svou äestiletou anab‡zi
od zat‹en’ v srpnu 1939 pÞes Buchenwald,
RavensbrŸck, Sachsenhausen, Auschwitz
s pochodem smrti, Mauthausen a Ebensee,
aì po osvobozen’. Takìe velice reprezentativn’ vzorek historie äoa. Vysvžtlujeme pÞi
tom koÞeny i dósledky antisemitismu,
zdórazËujeme, co znamenali ëidŽ v nžmeckŽ i svžtovŽ vždž a kultuÞe.

Za‹’n‡me ale vìdycky s t’m, ìe si nepÞich‡z’me stžìovat a naÞ’kat, ale varovat.
A ìe v’me, ìe oni (dneän’ džti) nejsou
zodpovždni za to, co sp‡chali pÞ’sluän’ci
jejich n‡roda pÞed v’ce neì pól stolet’m. ëe
väak jsou a vìdy budou zodpovždni za to,
co se džje v jejich okol’ a v jejich sou‹asnosti. Nžkolikr‡t n‡m na to ale odpovždžli:
ãNo ano, zodpovždni sice nejsme, jenìe se
za to styd’me a nech‡peme, jak tehdy vóbec mohli Nžmci nžco takovŽho sp‡chat.Ò
Tžìko jim to vyvracet, maj’ pravdu.
A moìn‡ pr‡vž proto jsou tak pozornùmi
a zaujatùmi poslucha‹i. PoÞ‡d se jich to
jeätž tùk‡ a dotùk‡.
Nech‡v‡me ì‡ky kdykoliv vstoupit do
vypr‡vžn’ s ot‡zkou nebo s koment‡Þem
a takŽ ke konci nech‡v‡me ‹as na volnŽ dotazy. Na co se nejv’ce ptaj’?
✡✡✡
Pro‹ jste se nebr‡nili, pro‹ jste neutekli, neskryli se?
Pro‹ jste se nenechali pro z‡chranu
pokÞt’t ?
Co mžl Hitler proti ëidóm?
Pro‹ jste se nepokusili Hitlera zab’t?
Pro‹ jste nezabil Mengeleho, kdyì jste
s n’m pÞich‡zel do styku?
Nesnaìili jste se vych‡zet bez hvžzdy,
co se stalo, kdyì ji nžkdo nemžl?
‰astŽ jsou dotazy na Anne Frankovou
a na Schindleróv seznam.
Jak se chovalo ‹eskŽ obyvatelstvo v dobž pron‡sledov‡n’ a v dobž transportó?
Co to pro v‡s znamen‡ bùt ëid?
Jak bylo moìnŽ za takovùchto podm’nek vóbec pÞeì’t?
Zóstali vžzni poboìn’ nebo ztr‡celi
v’ru, pom‡hala v’ra pÞeì’t?
Potkali jste nžjakŽho eses‡ka, kterù se
choval v l‡gru jako ‹lovžk?
Bylo moìnŽ m’t kontakt s rodinou?
Neät’tili jste se j’st tÞeba z nemytŽho
n‡dob’ nebo ze zemž?
Mžl jste nžkdy pocit, ìe uì d‡l nemóìete?
Byly ‹astŽ sebevraìdy, um’rali lidŽ
strachy?
Kterù t‡bor byl pro v‡s zvl‡äé zlù,
kde to bylo nejhorä’, mžl jste nžkdy pocit,
ìe nastal v‡ä konec?
Vidžli jste nžkdy Hitlera nebo nžkterŽho z jeho z‡stupcó?

DŽlka pracovn’ doby, dŽlka apeló, œtžky, pokusil jste se s‡m utŽct?
Co džlali eses‡ci, kdyì zjistili, ìe v‡lku
prohr‡vaj’?
Jac’ byli SS Ð lŽkaÞi?
Jakù je v‡ä n‡zor na neonacisty, co c’t’te, kdyì je dnes vid’te, napadli v‡s nžkdy,
slovnž nebo dokonce fyzicky?
Co c’t’te dnes, kdyì se nžkde v‡l‹’?
M‡te kontakty se spoluvžzni, zóstali
jste kamar‡dy?
Jak jste se dok‡zali se svùmi z‡ìitky
vyrovnat a jak to, ìe o nich dok‡ìete klidnž hovoÞit?
Co jste džlali hned po osvobozen’, jak
jste za‹ali znovu ì’t?
JakŽ m‡te pocity, kdyì slyä’te, ìe nebyl
Osvžtim, ìe holocaust je leì?
Co soud’te o nepotrestanùch zlo‹inc’ch?
Chov‡te k Nžmcóm nen‡vist?
Móìete zapomenout, odpustit?
✡✡✡
Nejv’ce ot‡zek maj’ ti mladä’, tak do
8. tÞ’dy, nžkdy tolik, ìe nelze ani soustavnž
vypr‡vžt. Ti starä’ se naopak leckdy styd’
nebo se neumžj’ pt‡t, ale nen’ to z nez‡jmu.
U‹itelŽ n‡m totiì Þ’kaj’, ìe svŽ tÞ’dy nepozn‡vaj’, ìe prù ve svùch hodin‡ch nikdy
nemaj’ takovŽ soustÞedžnŽ ticho jako my.
Nžkdy n‡s obkl’‹’ aì po zazvonžn’ a bombarduj’ dalä’mi a dalä’mi ot‡zkami Ð asi se
jim lŽpe diskutuje v neform‡ln’m krouìku.
Hodnž z‡leì’ oväem i na tom, jak jsou
ì‡ci na naäi n‡vätžvu pÞipraveni. Jelikoì se
o naäe pÞedn‡äky äkoly samy hl‡s’, bùvaj’
to vžtäinou ty tÞ’dy, jejichì u‹itelŽ maj’ ur‹itou motivaci a motivuj’ i svŽ ì‡ky.
V Braniborsku je totiì pomžrnž dost
pravicovùch extremistó, a tak se snaì’ proti tomu pósobit, jak to jen jde. My jsme se
väak zat’m nesetkali s pÞ’mou provokac’
nebo s nepÞ‡telskùm projevem. Vžtäinou
se tedy lou‹’me s dobrùm pocitem, ìe jsme
snad pÞece jen zaseli uìite‹nou setbu.
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DVA, VLASTN• TÛI STÛêPKY
z mozaiky drobnùch pÞ’bžhó
pÞi pÞedn‡äk‡ch o holocaustu v róznùch zem’ch
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jen o vyl’‹en’ krutŽho str‡d‡n’ a utrpen’, nùbrì i o pÞ’bžh velkŽ
l‡sky a obžti mŽ manìelky Vžry. Džti takŽ vždžly z diskuse,
ìe Vžra uì neìije.
Zde je tedy mój pokus:
LçSKA V KT

RNDr. Michaela Vidl‡kov‡ mž vyb’dla, abych jeden z nich
popsal k potžäe a pobaven’ (v nžì douf‡m) ‹ten‡Þó ‹asopisu
Terez’nsk‡ iniciativa.

V

prosinci 1999 jsem pÞijel poprvŽ do Nžmecka pÞedn‡äet
ve äkol‡ch o holocaustu. Obvykle jde o dvž dvouhodinovŽ dopoledn’ pÞedn‡äky ve dvou tÞ’d‡ch tŽìe äkoly:
prvn’ hodinu pÞedn‡äka, druhou dotazy a odpovždi, diskuse.
PÞiäel jsem do tÞ’dy 6. B obecnŽ äkoly v Bernau ve SpolkovŽ
zemi Braniborsku. Mile mž pÞekvapilo nadprómžrnž hezkŽ pÞiv’t‡n’ tÞ’dn’ u‹itelkou a studentkou pedagogickŽ fakulty. TÞ’da
byla vyzdobena plak‡ty s tŽmatem holocaustu a džtskùmi reakcemi na tuto nejtemnžjä’ str‡nku nžmeckùch (svžtovùch) džjin
formou kreseb a kr‡tkùch textó.
Po skon‹en’ prvn’ dvouhodiny, vyplnžnŽ ve druhŽ vyu‹ovac’
hodinž pÞem’rou pou‹enùch a s ohledem na vžk džt’ (11 let)
moudrùch dotazó, mž tÞ’dn’ u‹itelka poì‡dala, abych se po skon‹en’ druhŽ pÞedn‡äky vr‡til. Džti mi prù pÞiprav’ pomoc’ kresbi‹ek, b‡sni‹ek a prozaickùch kr‡tkùch textó doklad toho, jak na nž
pÞedn‡äka zapósobila.
Po dvou hodin‡ch jsem se tedy vr‡til do 6. B. Jako prvn’
ke mnž pÞistoupila drobn‡ hol‹i‹ka a podala mi kr‡tkou b‡sni‹ku, pod kterou se podepsala Nadine N. (Pozdžji mi pÞedala jeätž
dalä’.) Natahovala ke mnž paìe, jako by mne chtžla obejmout,
jako vnou‹ata obj’maj’ džde‹ky. Bez uvaìov‡n’, zcela spont‡nnž
jsem pol’bil to džv‹‡tko letmo na ‹elo. A vz‡pžt’ se zalekl, zda
jsem se nedopustil ‹ehosi zcela nepÞ’pustnŽho, a obr‡til se na tÞ’dn’ u‹itelku se svou obavou.
ãNaopak,Ò Þekla mi, ãudžlal jste v danŽ chv’li to nejlepä’.Ò
Jak drobnou epizodu tak mój dotaz a u‹itel‹inu odpovž“
samozÞejmž zaregistrovala cel‡ tÞ’da. A postupnž ke mnž džti pÞistupovaly, pod‡valy mi svŽ kresbi‹ky a b‡sni‹ky Ð a j‡ jsem je
väechny po Þadž, väech asi 25, pol’bil na nastaven‡ ‹ela.
Jin‡ d’venka, Josephine E., mi dala celou popsanou str‡nku.
M‡m tžch džtskùch dojemnùch projevó celù ätósek. Nadine
a Josephine mi za‹aly pravidelnž ps‡t a j‡ jsem jim pravidelnž
odepisoval. Uk‡zku tŽto korespondence pouìila studentka
pedagogickŽ fakulty, dnes jiì u‹itelka, ve svŽ diplomovŽ pr‡ci
ãJak pÞedn‡äet jeden‡ctiletùm džtem o holocaustuÒ. Nadine mi uì
pÞestala ps‡t, ale Josephine vytrv‡v‡ a letos v dubnu mž navät’vila i s maminkou a babi‹kou. Bylo to velice milŽ setk‡n’. Cestu
do Prahy dostala na vlastn’ pÞ‡n’ jako d‡rek ke 14. narozenin‡m.
PÞi pÞedn‡äk‡ch a prov‡zen’ zahrani‹n’ch turistó do Terez’na
a do Osvžtimi bùv‡ tŽmžÞ pravidelnùm dotazem reakce džt’ a studentó na mŽ pÞedn‡äky o holocaustu, zejmŽna pr‡vž v Nžmecku.
Z pochopitelnùch dóvodó, kterŽ netÞeba rozv‡džt. Jako odpovž“
vypr‡v’m pr‡vž popsanou pÞ’hodu z 6. B.
Pokusil jsem se pÞeb‡snit prvn’ Nadininu b‡sni‹ku do ‹eätiny, ob‡v‡m se väak, ìe se mi nepodaÞilo plnž vystihnout na
jednŽ stranž ryz’ džtskou naivitu a upÞ’mnost a na druhŽ stranž
nezvykle hlubokŽ vc’tžn’ tŽto malŽ d’venky do proìitkó a stavu
mysli, kterŽ jsou Ð naätžst’ Ð obecnž džtskŽ duäi vzd‡lenŽ a ciz’.
Podotùk‡m, ìe vìdy na za‹‡tku svŽ pÞedn‡äky uv‡d’m, ìe nepójde

Ten cit ve mnž zr‡l
a m‡m ji r‡d d‡l.
PatÞ’me k sobž jako lopata a rù‹,
te“ je väak pry‹.
Jsem ìid a ona ìidovka byla,
svou l‡skou mž vìdycky pohladila.
Osud n‡s oddžlil nelidsky,
bude mi chybžt navìdycky.
V tùdnu od 6. do 11. Þ’jna jsem se pod’lel na velkolepž pÞipravovanŽ, sofistikovanŽ a zna‹nž diverzifikovanŽ akci nazvanŽ
ãOpžtnŽ probuzen’ ducha ‰ech 2002Ò. Organiz‡torkou byla svžtov‡ ãOrganizace mladùch prezidentóÒ (Young PresidentÕs Organisation). Zœ‹astnilo se j’ 680 lid’ z 37 zem’ svžta. M‡ œ‹ast spo‹’vala
v prov‡zen’ po‹etnùch skupin po 3 dny do Terez’na a ve dvou pÞedn‡äk‡ch o holocaustu. Doälo Ð jako obvykle Ð na dotazy o reakci
džt’.Po druhŽ pÞedn‡äce, den po jej’m kon‡n’, ke mnž pÞistoupila
vysok‡, ät’hl‡, mimoÞ‡dnž kr‡sn‡ mlad‡ ìena. Z osobn’ho ät’tku,
jakù jsme väichni nosili na odžvu, jsem si pÞe‹etl, ìe je Polka.
ãByla jsem v‹era na vaä’ pÞedn‡äce. Kdyì jsem v‡s tady uvidžla, musela jsem v‡m pÞij’t Þ’ct, jak hluboce na mž vaäe pÞedn‡äka
zapósobila. Zóstala jsem po jej’m skon‹en’ jeätž asi pól hodiny sedžt, neschopn‡ slova. A moc se mi l’bilo, jak jste l’bal ty džti na
‹elo. J‡ jsem nepoznala džde‹ka ani z mat‹iny ani z otcovy strany. A pÞ‡la bych si m’t takovŽho džde‹ka, jako jste vy.Ò
ãA j‡ bych zase mžl r‡d tak kr‡snou a milou vnu‹ku. Chcete, abych v‡s taky pol’bil na ‹elo?Ò
ãAno, pros’m, chci.Ò
Splnil jsem jej’ pÞ‡n’ ochotnž a r‡d.
Kdyì uì jednou (nikoli ‹asto) vezmu pomyslnŽ pero do ruky,
tak hned je z n’ ned‡m. PÞipoj’m jeätž jeden kam’nek do zm’nžnŽ mozaiky.
Dalä’m ‹astùm dotazem turistó, zejmŽna americkùch ìidó,
bùv‡: ãSetkal jste se nžkdy po v‡lce s bùvalùm eses‡kem, tÞeba
s bùvalùm dozorcem z koncentr‡ku, ve kterŽm jste byl? A pokud
ano, jak jste zareagoval?Ò
Odpov’d‡m pÞ’hodou, kter‡ se mi skute‹nž stala. V tŽmìe
mžstž Bernau, v tŽmìe prosinci 1999 jsem ‹etl ze svŽ knihy o naäem (manìel‹inž a mŽm) holocaustu v nžmeckŽ verzi v tamn’ galerii vùtvarnŽho umžn’. Ku konci bohatŽ diskuse se vzty‹il vysokù ät’hlù starù muì a Þekl asi toto: ãV diskusi jsme slyäeli hodnž
o utrpen’, str‡d‡n’ a mu‹en’ ìidó, ale pomyslel z v‡s nžkdo na to,
ìe i my, Nžmci, jsme zaìili totŽì? Kdyì mi bylo äestn‡ct, vstoupil jsem do SS, ale nemžl jsem vóbec ponžt’, do jakŽ hróznŽ organizace se pÞihlaäuji. Poslali mž do Sachsenhausenu jako dozorce. Konal jsem tam dozor‹’ sluìbu jen p‡r dn’, neì t‡bor osvobodili sovžtät’ voj‡ci. My dozorci jsme tam zóstali jako zajatci,
v‡le‹n’ zlo‹inci. A ujiäéuji v‡s, ìe v’m, co je hlad, tžìk‡ dÞina
a ztr‡ta lidskùch pr‡v.Ò Poslucha‹óm v s‡le se jeho projev nel’bil
a vyp’skali ho.
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PÞedn‡äky a besedy nejen se studenty

Muì si na mž po‹kal pÞed odchodem z galerie.
ãPros’m v‡s, snaìnž v‡s o to pros’m a je to pro mž moc
dóleìitŽ. Podejte mi ruku, pros’m, pros’m.Ò
Stiskl jsem mu pravici a muì odch‡zel s viditelnou œlevou.
Nemžl jsem moc ‹asu na pÞemùälen’. V duchu mi jen zatanula
jeho zm’nka, ìe mu bylo äestn‡ct a ìe snad opravdu ãnevždžlÒ.
Vypr‡v’m tuto pÞ’hodu jako odpovž“ na dotaz o mŽm pÞ’padnŽm setk‡n’ s bùvalùm eses‡kem po v‡lce.
PÞed ned‡vnem jsem jel se dvžma manìelskùmi dvojicemi
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americkùch ìidó do Terez’na. Kdyì jsem skon‹il svou odpovž“,
väiml jsem si zjevnŽho nesouhlasu na tv‡Þ’ch obou muìó.
ãJak byste se tedy zachovali vy?Ò, zeptal jsem se.
ãNaplil bych mu do obli‹eje,Ò odpovždžl bez v‡h‡n’ jeden
z nich. Byla to typick‡ odpovž“ ‹lovžka, kterù zn‡ holocaust
z doslechu, ‹etby, filmu, televize. ‰lovžka, kterù nikdy nepoznal
pon’ìen’, nelidskŽ zach‡zen’, utrpen’.
M‡ podan‡ ruka bylo moje mor‡ln’ v’tžzstv’. Slina na tv‡Þi
bùvalŽho eses‡ka by byla jeho mor‡ln’m v’tžzstv’m.
Pavel Str‡nskù

K osvžtimskŽ lìi
PÞi besed‡ch s u‹iteli a studenty v Pam‡tn’ku Terez’n, kterùch se jako pamžtn’k holocaustu œ‹astn’m,
pad‡ ‹asto ot‡zka ãosvžtimskŽ lìiÒ.
Ob‹as si beru na pomoc jako velice p‡dnŽ svždectv’ den’k bùvalŽho SS lŽkaÞe J. P. Kremera, kterù byl
po v‡lce nalezen pÞi jeho zatùk‡n’ a pÞedloìen soudu jako doli‹nù materi‡l. Dnes pÞesvžd‹’ i nejzarytžjä’
pochybova‹e. Nam‡tkou vyj’m‡m:
2. IX. 42 Ve tÞi hodiny jsem byl prvnž pÞ’tomen pÞi ãSonderbehandlungÒ. V porovn‡n’ s t’m mi Danteho peklo
pÞipad‡ jako komedie. Ne nadarmo se Osvžtim nazùv‡ vyhlazovac’m t‡borem.
4. IX. 42 V poledne jsem byl pÞi ãSonderbehandlungÒ ze ìenskŽho t‡bora (musulmanky). Nejstraänžjä’ ze straänŽho. Truppenarzt HauptscharfŸhrer Thilo mžl pravdu, kdyì mi dnes Þekl, ìe se nach‡z’me v ãanus mundiÒ.
Ve‹er kolem osmŽ jsem byl opžt u akce pÞi transportu z Holandska. Z toho titulu je tu pÞizn‡v‡n speci‡ln’
pÞ’džl (Sonderverpflegung), sest‡vaj’c’ z 1/5 vodky, 5 cigaret, 100 g sal‡mu, chleba a SS mani se proto do takovùch akc’ hrnou.
9. IX. 42 Jako lŽkaÞ jsem asistoval pÞi vùkonu trestu (vùprask) na 8 vžzn’ch a pÞi zastÞelen’ malor‡ìkou.
Dostal jsem mùdlovŽ vlo‹ky a dva kousky mùdla.
10. IX. 42 R‡no pÞ’tomen pÞi speci‡ln’ akci (po p‡tŽ),
13. X. 42 Dnes jsem dostal œplnž ‹erstvù materi‡l z lidskùch jater a sleziny z nemocnùch bÞiän’m
tyfem, naloìenù v lihu. (Podle svždectv’ prov‡džl Kremer v Osvžtimi b‡d‡n’ o hnždŽ atrofii jater a proto
dost‡val ãmateri‡l z œplnž ‹erstvùch mrtvolÒ vyselektovanùch vžzËó, zabitùch fenolovou injekc’.)
17. X. 42 PÞ’tomen pÞi vùkonu trestu a pÞi 11 poprav‡ch. Dostal jsem zcela ‹erstvŽ ostatky po oäetÞen’ injekc’
(j‡tra, pankreas, slezina).
18. X. 42 Dnes - v nedžli - pÞi vlhkŽm a chladnŽm po‹as’ pÞ’tomen pÞi jeden‡ctŽ speci‡ln’ akci (Holan“anŽ).
StraänŽ scŽny s tÞemi ìenami, kterŽ ìadonily o darov‡n’ ìivota.
24. X. 42 áest ìen z revolty v Budach dostalo injekci.
13. XI. 42 Materi‡l (j‡tra, slezina, pankreas) z ‹erstvùch ostatkó osmn‡ctiletŽho ìidovskŽho vžznž, silnž
atrofickŽho, kterù byl nejdÞ’v vyfotografov‡n (‹. vžznž 68030).
Origin‡l Kremerova den’ku je pravdžpodobnž v Muzeu v Osvžtimi. Mnž se dostal do rukou v polskŽm
pÞekladu v ‹asopise polskùch lŽkaÞó, kterù jsem pÞedala Pam‡tn’ku Terez’n. Kdyì doplËuji vypr‡vžn’
o svùch vlastn’ch z‡ìitc’ch v Osvžtimi citov‡n’m strohùch den’kovùch z‡piskó tohoto svždka z druhŽ strany, bùvaj’ poslucha‹i sezn‡meni s pravdou o Osvžtimi beze väech pochybnost’. O tom, ìe jsou otÞeseni,
svžd‹’ obvykle hlubokŽ ticho.
Eva átichov‡
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OTA NESVADBA Ð SPRAVEDLIVø MEZI NçRODY

K

nositelóm tohoto vz‡cnŽho vyznamen‡n’, ur‹enŽho väem, kteÞ’ za
2. svžtovŽ v‡lky zachr‡nili alespoË
jeden ìidovskù ìivot, pÞibyl 25. Þ’jna 2002
dalä’ uälechtilù a state‹nù ‹lovžk, Ota
Nesvadba. Na malŽ slavnosti mu vz‡cnŽ
vyznamen‡n’ in memoriam pÞedal Izraelskù velvyslanec v Praze pan Arthur Avnon.
‰estnù titul pÞevzala dcera Oty Nesvadby
pan’ JiÞina Jan‡‹ov‡.

Ota Nesvadba na kresbž nezn‡mŽho mauthausenskŽho vžznž
N‡vrh na udžlen’ titulu vyäel z iniciativy Toma Luka, jemuì Ota Nesvadba
v Mauthausenu zachr‡nil ìivot. VžÞ’me, ìe
podle jeho vyl’‹en’ ud‡lost’ si sami u‹in’te pÞedstavu o mimoÞ‡dnŽ osobnosti vyznamenanŽho.
✡✡✡
V koncentra‹n’m t‡boÞe Mauthausen
se Otovi Nesvadbovi podaÞilo zachr‡nit ìivot Þadž vžzËó ur‹enùch k likvidaci. Byl
jsem jedn’m z nich.
Po nekone‹nùch dnech plaho‹en’ na
pochodu smrti po zasnžìenùch polskùch
pl‡n’ch a pozdžji v otevÞenŽm ìelezni‹n’m
vagonu, skon‹ilo mŽ putov‡n’ v koncentra‹n’m t‡boÞe Mauthausen v tzv. ãrussenl‡gruÒ, ur‹enŽm v tŽ dobž pro pr‡ce neschopnŽ vžznž. Byla to ‹‡st t‡bora, odkud
se odch‡zelo jenom ãna k‡ÞeÒ, nebo po selekc’ch, pÞi nichì byli vyb’r‡ni vžzËovŽ
na smrt. Mnoz’ z vžzeËskùch funkcion‡Þó
v tŽto ‹‡sti t‡bora byli zlo‹inci, a aby prok‡zali vdž‹nost eses‡kóm a sami sobž svou
nadÞazenost nad ostatn’mi vžzni, komunikovali s n‡mi vùhradnž Þevem a hol’. Poniìovali n‡s mor‡lnž a utloukali fyzicky

a pom‡hali tak eses‡kóm sniìovat po‹et
osazenstva. Kdyì mi byly uÞez‡ny prsty
u nohou, dostal jsem gangrŽnu, nemohl
jsem chodit na latr’nu ani uvnitÞ bar‡ku
k m’stu, kde se rozd‡vala bÞe‹ka vyd‡van‡
za polŽvku. Nžkdy se nžkterù z mùch sousedó obžtoval a pÞinesl mi mój pÞ’džl.
Ti se väak neust‡le mžnili, vžtäinou byli po
nžkolika dnech vyhozeni na kupu mrtvol
pÞed bar‡kem.
Koncem ledna nebo za‹‡tkem œnora
1945 jsem vždžl, ìe pÞich‡z’ mój konec.
Bylo mi osmn‡ct let. Nev’m, kolik hodin mi
jeätž zbùvalo, kdyì se u mŽho kavalce objevil ‹lovžk s ozna‹en’m politickŽho vžznž
a promluvil na mne lidsky Ð s humorem,
d‡vkou optimismu, neÞval, mluvil ‹esky. PÞi
odchodu prohodil p‡r slov s vžznžm, velitelem bar‡ku. Po jeho n‡vätžvž mž blokov’
funkcion‡Þi pÞestali b’t a dokonce jsem
pravidelnž dost‡val svój denn’ pÞ’džl polŽvky a kraj’c chleba.
Tou dobou mžl Ota Nesvadba za sebou
nžkolik let mauthausenskŽho reìimu a z’skal si respekt nejen u politickùch vžzËó, ale
i u zlo‹incó. Postupnž se dostal aì na funkci p’saÞe, kter‡ mu umoìËovala jistou volnost pohybu uvnitÞ t‡bora.
PÞ’ät’ho dne za mnou Ota pÞiäel znovu.
Leìel jsem ve vlastn’ch vùkalech, Ota mž
umyl a dal mi ‹istou pokrùvku. Pak chodil
dennž, vžtäinou s kraj’cem chleba. Vypr‡vžl mi o svùch za‹‡tc’ch v Mauthausenu,
o otroctv’ v kamenolomu a dalä’ch t‡borovùch osudech. Vypr‡vžl mi takŽ o svŽ
rodinž, o vesnici na Moravž, kde u‹il, o tajnŽ organizaci politickùch vžzËó, o bl’ì’c’ch se Spojeneckùch arm‡d‡ch. Chtžl,
abych mu i j‡ vypr‡vžl nžco o sobž Ð jenìe moje m‡ma i dvan‡ctilet‡ sestra uì
skon‹ily v plynovŽ komoÞe v Osvžtimi
Birkenau.
Ota byl nejenom nekone‹nž odv‡ìnù
‹lovžk, ale i citlivù psycholog, a ur‹itž
vždžl, ìe chleba bez humanity nesta‹’.
D‡val mi oboje. Aväak gangrŽna v mùch
nohou se ä’Þila a Otovi bylo jasnŽ, ìe
pokud radik‡lnž nezakro‹’, ìe mu, jak s‡m
Þ’kal, ãujeduÒ. V dohodnutŽ chv’li mž
odnesl do œstÞedn’ ‹‡sti Mauthausenu na
poradu s jinùm politickùm vžznžm, chirurgem profesorem Josefem Podlahou z Brna.
Teprve po osvobozen’ jsem se dozvždžl, ìe
Podlaha konstatoval, ìe m‡m jen minim‡ln’ äanci na pÞeìit’. Za norm‡ln’ch
okolnost’ by mi nohy amputoval, ale ve
stavu, v jakŽm jsem byl, bych amputaci
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nevydrìel. Navrhl Otovi, aby mi obstaral
sulfonamidy, mast, vitam’ny, ovoce a dalä’ vz‡cnosti, kterŽ byly k sehn‡n’ pouze
v t‡borovŽ lŽk‡rnž a ve skladiäti pro vyvolenŽ.
Cestou zpžt mne Ota odnesl do jinŽho
bar‡ku ãrussenl‡gruÒ, kde vl‡dl politickù
vžzeË, Otóv kamar‡d, a kde Ota v jednom
koutž shrom‡ìdil nžkolik mladùch chlapcó, o nžì uì se postaral a kteÞ’ na tom byli
podstatnž lŽpe neì j‡. Uloìil mž na kavalec, pÞikryl a pÞik‡zal ostatn’m ãchovancómÒ, aby mne hl’dali jako vlastn’ho
bratra. V tomto bloku vžzeËät’ funkcion‡Þi
neÞvali, spravedlivž rozd‡vali pÞ’džl j’dla
a nevraìdili.
Zanedlouho mi pÞinesl Ota lŽky a mast,
kterou mi s‡m kaìdù den nan‡äel na otevÞenŽ r‡ny a nohy zavazoval. Ob‹as mi pÞinesl i jablko a jinŽ lahódky. Na mój dotaz,
kde väechny ty poklady bere, mi odpovždžl, abych se blbž neptal. Kdyì jednoho
bÞeznovŽho dne vysvitlo slunce, pÞiäel Ota
znovu, vynesl mne pÞed bar‡k a zóstal tam
se mnou pro pÞ’pad, ìe by se bl’ìil eses‡k,
k‡po nebo jinù zlo‹inec.
Nemohu zde vyjmenovat väechny jeho
skutky, kterŽ pÞispžly k mŽmu pÞeìit’.
Mus’m se väak zm’nit o jednom, kterù Ota
s nasazen’m vlastn’ho ìivota nžkolikr‡t
opakoval. Jak uì jsem se zm’nil, pro ÞadovŽ osazenstvo ãrussenl‡gruÒ neexistovala
cesta zpžt. Konaly se tu pravidelnŽ selekce,
vizity eses‡kó, kteÞ’ postupnž proch‡zeli
väemi bar‡ky a ozna‹ovali vžznž ur‹enŽ
k likvidaci. Doprov‡zeli je k‡povŽ, kteÞ’
‹’sla odsouzenùch zapisovali. Bylo jasnŽ,
ìe mne eses‡ci nesmžli spatÞit. Jeden
z dlouholetùch politickùch vžzËó, profesor
Karlovy univerzity Vratislav Buäek, se
v Mauthausenu vypracoval na t‡borovŽho
p’saÞe. D’ky svŽ funkci vždžl, kdy budou
v ãrussenl‡gruÒ selekce a informoval o tom
Otu. Ten mž pak pÞenesl tam, kudy uì
eses‡ci proäli a po skon‹en’ selekc’ mne
zase vr‡til na mŽ m’sto. Nemus’m snad
zdórazËovat, jak bychom byli skon‹ili,
kdyby n‡s s Otou byli chytli.
Mój stav se d’ky Otovž pŽ‹i postupnž
zlepäoval a kdyì v kvžtnu 1945 Mauthausen osvobodila americk‡ arm‡da, odnesl mž Ota do americkŽho lazaretu.
Po v‡lce se Ota Nesvadba stal äkoln’m
inspektorem. V roce 1947 tragicky zahynul na sluìebn’ cestž.
✡✡✡
O mnoho let pozdžji jsem se s profesorem Buäkem setkal v New Yorku. PÞi tŽ pÞ’leìitosti mi sdžlil, ìe kamar‡di tehdy na
Otu nalŽhali, aby mne ponechal osudu
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Fotografie z pÞed‡v‡n’ vz‡cnŽho vyznamen‡n’ n‡m poskytlo IzraelskŽ velvyslanectv’ v Praze
a vžnoval se radžji pÞ’padóm, kterŽ mžly
lepä’ vyhl’dky na pÞeìit’. Ota väak tvrdoä’jnž odm’tal s t’m, ìe j‡ jsem pro nžj
jakousi vùzvou, kterou mus’ splnit.
Kdysi jsem se naivnž domn’val, ìe
nacismus byl historickù omyl. Z tŽto mla-

dickŽ naivity jsem uì d‡vno vylŽ‹en.
Totalitn’ reìimy väak st‡le jeätž tùraj’
a vraìd’ ve jmŽnu rasy, n‡roda, n‡boìenstv’, civilizace a dalä’ch pojmó, zneuì’vanùch k uchopen’ moci. I dnes jsou jeätž
s p r a v e d l i v ’ vžznžni v krimin‡lech

a odsuzov‡ni k smrti. Doìil jsem se i doby,
kdy jedni fanatici hl‡saj’, ìe plynovŽ komory byly trestem boì’m, a jin’ tvrd’, ìe
vóbec neexistovaly.
Tom Luke
(text byl redak‹nž zkr‡cen a upraven)

OPOëD•Nç SVATEBNê CESTA

N

a z‡Þ’jovŽm jedn‡n’ pÞedsednictva Terez’nskŽ iniciativy uv’tala
jeho pÞedsedkynž Dagmar Lieblov‡ vz‡cnŽ hosty z Kanady, Evu
Rodenovou a MUDr. Rudolfa Rodena (Rosena). Ze setk‡n’ se vyvinula pÞ’jemn‡ mal‡ slavnost, spojen‡ s besedou. Rodenovi si cestu do
rodnùch ‰ech zvolili k oslavž äedes‡tŽho vùro‹’ svŽho sËatku. UzavÞeli
jej v Terez’nž na sklonku roku 1942. Evž bylo tehdy 18, Rudolfovi 19 let.
Dóvod ke sËatku byl jedinù Ð pro pÞ’pad dalä’ho transportu chtžli zóstat
spolu. Ostatnž Rudolf se dobrovolnž pÞihl‡sil uì i do transportu z Prahy
do Terez’na 24. Þ’jna 1942, do nžhoì byla Eva, tehdy jeätž Vonchovsk‡, se
svou matkou zaÞazena. PÞev‡ìn‡ ‹‡st œ‹astn’kó tohoto transportu byla po
nžkolika dnech deportov‡na d‡le do Polska, pÞeìilo jen nžkolik jedincó.
Rudolfovi a Evž se tehdy podaÞilo zóstat v Terez’nž. Deportace do Osvžtimi je spolu s dalä’mi ‹leny rodiny postihla aì 15. prosince
1943. Nžkolik mžs’có proìili v tzv. ‹eskŽm rodinnŽm t‡boÞe BIIb v Osvžtimi-Birkenau, kde Eva pósobila v džtskŽm bloku. Rudolf byl
zpo‹‡tku pucflekem blokaÞe na bloku 14 a pozdžji oäetÞovatelem na nemocni‹n’m bloku. V bÞeznu 1944 se stali svždky hromadnŽ likvidace z‡ÞijovŽho transportu a o‹ek‡vali podobnù osud.
Rychlù postup Spojeneckùch arm‡d a jejich vytrvalŽ bombardov‡n’ nžmeckùch tov‡ren i mžst patrnž zapÞ’‹inily, ìe se Nžmci rozhodli pro jinŽ Þeäen’. V ‹ervenci 1944, po zruäen’ rodinnŽho t‡bora, byli zlikvidov‡ni väichni, kteÞ’ se nemohli pod’let na pr‡ci pro Nžmecko, tedy zejmŽna džti a jejich matky, nemocn’ a starä’ lidŽ. Eva a Rudolf œspžänž proäli selekcemi a byli posl‡ni na pr‡ci do Nžmecka.
Eva proäla nžkolika t‡bory v Hamburku a jeho nejbliìä’m okol’. Hlavn’m œkolem uvžznžnùch ìen bylo fyzicky n‡ro‹nŽ a vy‹erp‡vaj’c’ odkl’zen’ trosek po bombardov‡n’. V bÞeznu 1945 byla s ostatn’mi ìenami evakuov‡na do jednoho z nejhorä’ch t‡boró, pÞeplnžnŽho
Bergen-Belsenu, kterù byl v tŽ dobž jiì v œplnŽm rozkladu. Nefungovalo z‡sobov‡n’, nebyla voda, t‡bor ovl‡dly nemoce a smrt. Eva
onemocnžla tyfem, ale uzdravila se a pÞeìila.
Rudolf byl vybr‡n pro pr‡ci v tov‡rnž BRABAG v dolnoluìickŽm Schwarzheide, kde pracoval v pr‡delnž. Na jaÞe 1945 se fronta
pÞibl’ìila natolik, ìe Nžmci vydali rozkaz k evakuaci t‡bora. Devaten‡ctŽho dubna byli muìi vyhn‡ni na strastiplnou, tŽmžÞ tÞ’tùdenn’
evakuaci pžäky a na otevÞenùch n‡kladn’ch vagonech. Na cestž jeätž mnoho vžzËó zemÞelo nebo bylo zastÞeleno. Putov‡n’ skon‹ilo
8. kvžtna 1945 v Terez’nž a Rudolf byl mezi tžmi, kteÞ’ je pÞeìili. Hned n‡sleduj’c’ho dne se vydal na cestu do Prahy a zakr‡tko si do
bergenskŽ nemocnice dojel pro Evu.
Rudolf dostudoval po v‡lce v Praze medic’nu. V roce 1948 se manìelŽ vystžhovali do ávùcarska a odtud do Kanady. Po nžkolikaletŽm pobytu v USA ìij’ dnes opžt v Kanadž.
Džkujeme jim za jejich milou n‡vätžvu a pÞejeme jeätž mnoho äéastnùch let. Jejich rozhodnut’ k cestž do starŽ vlasti, st‡l‡ aktivita,
vitalita a pÞ’stup k ìivotu napov’daj’, ìe si ho jeätž poÞ‡dnž uìij’.
Anna Lorencov‡
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Terez’nsk‡ iniciativa v Japonsku
V roce 2000 vyäla v tokijskŽm nakladatelstv’ kn’ìka o terez’nskùch džtech.
Informovali jsme o n’ v 18. ‹’sle naäeho
‹asopisu. Sachiko Hayashi, autorka tŽto
kn’ìky, se pod vlivem zpr‡v o povodn’ch
v ‰esku a äkod‡ch, kterŽ zpósobily, rozhodla, ìe bude hledat moìnosti, jak podpoÞit Terez’nskou iniciativu. Usoudila, ìe
bude nejlŽpe, kdyì zaloì’ ãpobo‹kuÒ
Terez’nskŽ iniciativy v Japonsku. Podle
jej’ho dopisu z 19. Þ’jna uì z’skala 30 ‹lenó, kteÞ’ chtžj’ naä’ Terez’nskŽ iniciativž
finan‹nž pom‡hat. V prosinci chyst‡
Sachiko dobro‹innù bazar v n‡ä prospžch
v kr‡mku svŽ dcery v Tokiu. Douf‡me, ìe
n‡m o nžm takŽ nžco nap’äe. Um’ totiì
docela dobÞe ‹esky a jistž si r‡da pÞe‹te
i n‡s ‹asopis, kterù jsme j’ za‹ali pos’lat.
Dagmar Lieblov‡

Pop’r‡n’ holocaustu
PÞin‡ä’me snad trochu opoìdžnou, ale
pÞesto uìite‹nou informaci o knize ãPop’r‡n’ holocaustuÒ, kterou u n‡s v roce 2001
vydalo nakladatelstv’ Paseka. Napsala ji
Deborah E. Lipstadtov‡, kter‡ pÞedn‡ä’
o holocaustu na univerzit‡ch v Los Angeles,
Seattlu, Atlantž a je konzultantkou nžmeckŽ vl‡dy pro prezentaci holocaustu ve
vyu‹ov‡n’ na äkol‡ch. Autorka zkoum‡
fenomŽn holocaustu jiì od roku 1987 a nevyhùb‡ se ani tak oìehavùm ot‡zk‡m, jako
napÞ. zda byly akce ne-ìidó na z‡chranu
ìidó hrdinskùmi ‹iny nebo minimem, jeì
lze o‹ek‡vat od sluänùch lid’, zda nevych‡zely ìidovskŽ rady (ãJudenrŠteÒ) pÞ’liä
vstÞ’c nacistóm ‹i jestli nebylo moìnŽ, aby
ìidŽ kladli nacistóm vžtä’ odpor.
Snaha pop’rat holocaust m‡ svou taktiku: m’s’ pravdu se lì’, mate a mlì’, pÞekrucuje a manipuluje i s dok‡zanou pravdou. Vystupov‡n’ pop’ra‹ó s’l’ œmžrnž
s t’m, jak ubùv‡ lid’, kteÞ’ holocaust pÞeìili
a mohou je z vlastn’ zkuäenosti usvžd‹it
z pÞepisov‡n’ historickùch faktó. Autorka
povaìuje za nebezpe‹nžjä’ neì otevÞen‡
vystoupen’ rasistickùch a extremistickùch
ìivló pósoben’ uhlazenžjä’ch, vždecky se
tv‡Þ’c’ch intelektu‡ló, kteÞ’ relativizuj’
dókazy o nacistickùch zlo‹inech. Pr‡vž na
tyto pochybova‹e se autorka ve svŽ knize
zamžÞuje. Podrobnž uv‡d’ konkrŽtn’
pochybova‹e, kteÞ’ se objevuj’ v celŽ Evropž, v‹etnž postkomunistickŽ, i v ostatn’m
svžtž od Ameriky aì po Austr‡lii. Jedn’m
z ‹astùch argumentó pop’ra‹ó je tvrzen’, ìe
v‡lka jako takov‡ je zlo a zlo‹iny koneckoncó p‡chali v’tžzovŽ i poraìen’ a nen’
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mezi nimi rozd’lu. T’m bagatelizuj’ v‡le‹nŽ zlo‹iny Nžmcó a snaì’ se ospravedlnit
poìadavky nžkterùch sou‹asnùch obh‡jcó
historickŽ revize a ve jmŽnu n‡roku na
svobodu projevu väech n‡zoró ì‡daj’ väeobecnou toleranci.
Tak dnes oì’vaj’ d‡vno nepÞijatelnŽ
ãProtokoly sionskùch mudrcóÒ, nesmyslnù
vùklad vstupu Spojenùch st‡tó do v‡lky
jako vùsledek ìidovskŽho spiknut’, obviËov‡n’ Mezin‡rodn’ho vojenskŽho tribun‡lu v Norimberku a dalä’ch soudó nad
nacistickùmi v‡le‹nùmi zlo‹inci z ducha
odplaty a v neposledn’ Þadž zveli‹ov‡n’
genocidy, j’ì se na Nžmc’ch dopustili ‰eäi
a Pol‡ci. Lipstadtov‡ polemizuje se z‡vžry,
kterŽ prezentuj’ pseudovždeckŽ knihy Rassinierovy ve Francii, Barnesovy, Appovy
a Butzovy v USA a ‹etnŽ neofaäistickŽ
publikace v Anglii a Kanadž i nžkterŽ
pr‡ce nžmeckùch historikó jako Helmuta
Diwalda, Andrease Hillgrubera nebo
Ernsta Nolteho. ZmiËuje se i o knize
M. BuberovŽ ãPod dvžma dikt‡toryÒ.
Ukazuje, jak naoko seri—zn’ diskuse se
pokouäej’ zlegitimizovat spornŽ interpretace historie Nžmecka 20. stolet’.
V dodatku pod n‡zvem ãPÞekrucov‡n’
pravdyÒ se autorka vžnuje nžkterùm
pochyb‡m o existenci plynovùch komor,
kde byli lidŽ vraìdžni cyklonem B, ‹i
o autenticitž den’ku Anny FrankovŽ.
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ProblŽm pop’r‡n’ holocaustu je bohuìel aktu‡ln’ i u n‡s, coì prokazatelnž takŽ
konstatuje doslov z pera naäeho odborn’ka
v tomto oboru ZdeËka ZboÞila, proto je
sezn‡men’ s touto knihou pro naäe pamžtn’ky z‡leìitost’ sice bolestnou, ale nepÞehlŽdnutelnou.
✡✡✡
Forum Verlag Leipzig se zaslouìilo
o vyd‡n’ souboru vzpom’nek bùvalùch
vžzeËkyË, pracuj’c’ch ve v‡le‹nŽm prómyslu ve Freibergu a Oederanu, pobo‹k‡ch koncentra‹n’ho t‡bora FlossenbŸrg.
Kn’ìka se jmenuje ãJŸdische Zwangsarbeiterinnen erinnern sichÒ a jsou do n’
zaÞazeny pamžti vžzeËkyË tžchto aussenl‡gró, aé uì dnes ìij’ v ‰eskŽ republice,
Polsku, Nizozem’, Izraeli ‹i USA. Kniha je
doplnžna ilustracemi naä’ mal’Þky Helgy
WeissovŽ-HoäkovŽ a pÞibliìuje ‹ten‡Þóm
i podrobnou historii tžchto t‡boró. AutoÞi
sborn’ku uspoÞ‡dali dokonce v minulùch
letech s pomoc’ m’stn’ch instituc’ setk‡n’
pamžtnic a vùstavu prac’ Helgy HoäkovŽ
ve svŽm mžstž, jakoì i pobyty mladùch
lid’ z Freibergu v Terez’nž, Praze a Izraeli.
O tom väem takŽ publikace pojedn‡v‡.
Eva átichov‡

BRUNDIBçR V DURYÅSKU

K

dyì jsem pÞijela 25. ‹ervence t.r. do Terez’na na jednu ze svùch pÞ’leìitostnùch
besed se zahrani‹n’mi n‡vätžvn’ky, netuäila jsem, jakŽ neoby‹ejnŽ z‡ìitky mž
v dalä’ch dnech jeätž ‹ekaj’.
V Magdeburskùch kas‡rn‡ch se seälo na 50 džt’ a studentó ve vžku od osmi do sedmn‡cti let, ‹lenó PžveckŽho sboru a orchestru ml‡deìe z duryËskŽho Lobensteinu. Citlivž
a s velkùm nadäen’m toto tžleso vedou manìelŽ Dieter a Christine Staemmlerovi, kantoÞi
C’rkve evangelicko-luterskŽ v Lobensteinu a sousedn’m Ebersdorfu. V Terez’nž pobùvali
nžkolik dn’, aby zde, v prostÞed’ bùvalŽho ghetta, o svùch pr‡zdnin‡ch nacvi‹ili džtskou
operu Brundib‡r. Idea uvŽst tuto svžtozn‡mou skladbu takŽ v DuryËsku, vznikla pÞed
nžkolika lety na z‡kladž abiturientskŽ pr‡ce o Terez’nž, kterou napsaly dvž nžmeckŽ
studentky, Susanne Hillov‡ a Anne Wendeov‡. Uì v roce 1998 byl Brundib‡r ve vùbornŽm nžmeckŽm pÞekladu dvakr‡t uveden v MŸhlhausenu, kde Staemmlerovi aì do roku
2001 pósobili jako vedouc’ c’rkevn’ho sboru.
To väechno jsem se dozvždžla pÞi onŽ besedž, nezvykle srde‹nŽ a otevÞenŽ. Udivoval
mž upÞ’mnù z‡jem väech o n‡ä ìivot v protektor‡tu a n‡slednž v ghettu, i to, ìe ani nejmenä’ džti se neostùchaly kl‡st ty nejkuri—znžjä’ ot‡zky. Jejich bezprostÞednost pÞispžla
jistž k tomu, ìe väichni jsme se z‡hy sbl’ìili a j‡ pÞijala pozv‡n’ manìeló Staemmlerovùch,
abych s nimi odjela do Lobensteinu a zœ‹astnila se nžkolika pÞedstaven’ Brundib‡ra.
Prvn’ z nich se konalo hned v sobotu 27. 7. odpoledne v Oranìerii pÞilehlŽho Ebersdorfu, kam se sjeli div‡ci z äirokŽho okol’, kteÞ’ pak odch‡zeli stejnž spokojeni jako
n‡vätžvn’ci pÞ’ät’ den v nedžli v Lobensteinu. Tam hr‡ly džti Brundib‡ra odpoledne v kostele, v nžmì r‡no byla slouìena velk‡ hudebn’ mäe, jiì rovnžì Þ’dila Christine
Staemmlerov‡.
Pokra‹ov‡n’ na protžjä’ stranž
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PÞedstaven’ v Ebersdorfu

Hlubokùm z‡ìitkem pro väechny byl poslŽze Ve‹er komorn’ hudby z džl svžtovùch i ‹eskùch skladateló, na nžmì zaznžly takŽ veräe
vžzËó z terez’nskŽho ghetta. Džti vyzdobily kr‡snù s‡l NovŽho z‡mku dojemnùmi obr‡zky, kterŽ namalovaly za svŽho pobytu v Terez’nž.
Ohlas na väechny poÞady byl zna‹nù. V m’stn’m tisku se objevily ‹l‡nky i s fotografiemi.
Bylo ätžst’, ìe tyto nezapomenutelnŽ dny prob’haly dÞ’ve, neì Terez’n i Dr‡ì“any byly tolik postiìeny z‡plavami.
Doris Grozdanovi‹ov‡

NçVáT•VA
BOSTONSKƒHO KVARTETA

V

druhŽ polovinž Þ’jna a za‹‡tkem listopadu t.r. jsme se
v Praze a v Terez’nž mohli setkat s komorn’m kvartetem
z americkŽho Bostonu, Hawthorne String Quartet, sloìenùm z ‹lenó BostonskŽ filharmonie, jehoì zakladatelem a z‡roveË i œ‹inkuj’c’m je violista Mark Ludwig. PÞed nžkolika lety se
v Praze setkal s Eliäkou Kleinovou, sestrou Gideona Kleina,
kter‡ mu poskytla cennŽ rady. Soubor se zabùv‡ zejmŽna tvorbou
ìidovskùch skladateló, kter‡ vznikala v Terez’nž a jej’ì autoÞi
pak zahynuli v dalä’ch koncentra‹n’ch t‡borech. Na koncertech
v Praze a v Terez’nž to byli Hans Kr‡sa, Gideon Klein a Viktor
Ullmann. Sou‹‡st’ programu bylo i d’lo sou‹asnŽho americkŽho
skladatele Davida L. Posta, na nžkterùch koncertech i skladba
Josefa Suka.
Kvartet u n‡s œ‹inkoval v r‡mci Terez’n Chamber Music
Foundation a vùtžìek z koncertó je ur‹en na obnovu ìidovskùch
pam‡tek v Terez’nž poni‹enùch povodn’.

Zahajovac’ koncert se konal v pondžl’ 4. listopadu ve ápanžlskŽm s‡le PraìskŽho hradu, druhù ve stÞedu 6. 11. v komornžjä’m
prostÞed’ n‡dhernŽ ápanžlskŽ synagogy, tÞet’ pak v pondžl’
11. 11. v Terez’nž, v kinos‡le Muzea ghetta, nžkdejä’ho L 417.
Väechna pÞedstaven’ se tžäila neoby‹ejnŽmu z‡jmu obecenstva.
ò‹astnili se jich velvyslanci USA a Izraele a dalä’ vùznamnŽ
osobnosti veÞejnŽho ìivota. TakŽ vùtžìek sb’rek byl velmi uspokojivù.
‰lenem spr‡vn’ rady nadace Terez’n Chamber Music Foundation je i n‡ä vrstevn’k Eda Kr‡sa, kterù se na œspžchu koncertó vùznamnž pod’lel. V terez’nskŽm ghettu byl ‹lenem souboru
Rafaela SchŠchtra a po v‡lce neœnavnž seznamuje zejmŽna
americkou veÞejnost nejen s osobnost’ Rafaela SchŠchtra a jeho
z‡sluìnou ‹innost’ v Terez’nž, ale i se svou zkuäenost’ s nacistickùm vyhlazov‡n’m evropskùch ëidó za druhŽ svžtovŽ v‡lky.
(Na z‡vžr jen jeätž malou pÞipom’nku ke koncertu ve ápanžlskŽ synag—ze. PoÞadatelŽ jej zat’ìili pÞem’rou projevó a koment‡Þó, nav’c s tlumo‹nic’, kterŽ nebylo rozumžt ani v nejbliìä’ch
Þad‡ch.)
Anna Lorencov‡
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TEREZêN
pro druhou a tÞet’ generaci
Uì dlouho se pÞipravoval z‡jezd do
Terez’na pro druhou a tÞet’ generaci. V nedžli 6. Þ’jna se kone‹nž uskute‹nil. Velmi
erudovanùm próvodcem n‡m byla Dagmar
Lieblov‡, pÞedsedkynž Terez’nskŽ iniciativy. Provedla n‡s väemi pamžtn’mi m’sty
a svój vùklad prokl‡dala samozÞejmž svùmi osobn’mi z‡ìitky. T’m sp’ä to na n‡s
pósobilo a my jsme si mohli alespoË trochu pÞedstavit hróznou ‹‡st ìivota naäich
rodi‹ó a prarodi‹ó.
TakŽ jsme mžli moìnost porovnat
Terez’n pÞed a po povodni, kter‡ jej skute‹nž zna‹nž poäkodila.
Jenom äkoda, ìe œ‹astn’kó z‡jezdu
nebylo tolik, kolik si organiz‡toÞi z‡jezdu
pÞedstavovali. I touto cestou chci D. LieblovŽ podžkovat za tento den, kterù budu
m’t hodnž dlouho ve svŽ pamžti.
Marta Jodasov‡, 2. generace
R‡no jsme se seäli u praìskŽho Masarykova n‡draì’ a odjeli autobusem do
Terez’na. Vùpravu druhŽ a tÞet’ generace
vedla PhDr. Dagmar Lieblov‡.
NejdÞ’v jsme navät’vili Muzeum ghetta, kde jsme vidžli pósobivù film UvžznžnŽ
sny. PÞes n‡mžst’ jsme pak doäli k m’stu,
kde kon‹’ kolejnice a tam jsme si pÞipomnžli, ìe pr‡vž tudy odj’ìdžly a pÞij’ìdžly
transporty. Cestou na hÞbitov za‹lo präet.
Pak jsme doäli k Magdeburskùm kas‡rn‡m a vyslechli vypr‡vžn’ o kulturn’m
ìivotž v ghettu, kterŽ n‡m znžlo aì neuvžÞitelnž.
PÞed druhou hodinou odpoledne jsme
doäli k OhÞi, k m’stu, kde byl vysyp‡n
popel dvaceti tis’c zemÞelùch.
Mikol‡ä Volek, 3. generace

BENEFICE,
aneb kdo rychle d‡v‡ ...
Kdyì jsem po desetihodinovŽ
j’zdž vlakem vystupovala (12. Þ’jna)
na n‡draì’ v Rostocku, starŽm hansovn’m mžstž u Baltu, netuäila
jsem, co mž ‹ek‡.
Nžkolik spolupracovn’kó Nadace
Max-Samuel-Haus vyslyäelo vùzvu
Þeditele Pam‡tn’ku Terez’n a rozhodlo se, ìe povodn’ postiìenŽmu Terez’nu pomohou, a to co nejdÞ’v.
Podle pÞ’slov’: Kdo rychle d‡v‡,
dvakr‡t d‡v‡.
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Dobrovoln’ci v Nadaci se rozhodli uspoÞ‡dat benefi‹n’ divadeln’
pÞedstaven’. Divadlo ãIm StadthafenÒ poskytlo zdarma svŽ prostory
a nutnou jeviätn’ techniku. Za necelŽ
tÞi tùdny sestavili program z džl
Pavla Haase a Viktora Ullmanna,
z b‡sn’ džt’ a jinùch vhodnùch textó.
Na jeviäti byla ‹tena takŽ jmŽna
rostockùch ìidó, jak byla uvedena na
transportn’ listinž do Osvžtimi. Na
programu byly vzpom’nky na dvž
ìeny Ð na Marii Blochovou (Tante
Mieze), zakladatelku prvn’ modern’
äkolky, a na babi‹ku Levyovou,
kter‡ se vr‡tila. ò‹inkovali umžlci
ze väech m’stn’ch divadel a ì‡ci
konzervatoÞe. Väichni pÞispžli ke
zdaÞilŽmu a velmi ucelenŽmu pÞedstaven’, nad n’mì pÞevzala z‡ätitu
‹lenka NžmeckŽho spolkovŽho snžmu pan’ dr. Christine Lucyga.
Hlediätž bylo vyprodanŽ. PoÞadatelŽ si pÞ‡li, aby se pÞedstaven’
zœ‹astnil nžkdo z bùvalùch vžzËó
terez’nskŽho ghetta. T’m pÞeìivä’m
jsem byla j‡.
Na konci pÞedstaven’ mi poÞadatelŽ pÞedali pro Pam‡tn’k Terez’n

symbolickù äek na 4.500 Euro a byla
jsem ujiätžna, ìe sb’rka na povodn’
postiìenù Terez’n bude pokra‹ovat.
Dojatž jsem väem podžkovala.
Jeätž pÞed divadeln’m pÞedstaven’m se mnou nato‹ila redaktorka
rozhlasu interview, kterŽ se vys’lalo
tùì den.
O zachov‡n’ pam‡tky bùvalùch
ìidovskùch spoluob‹anó se Nadace
Max-Samuel-Haus star‡ spole‹nž
s radnic’ Rostocku. Dókazem je
spole‹nž vydan‡ œtl‡ kn’ìe‹ka
ãFŸhrer zu Orten jŸdischer Geschichte in RostockÒ a dl‡ìdžn’ pÞed
domy, v nichì ìidŽ bydleli. Jsou to
ãStolpersteineÒ, coì väak nejsou
kameny, pÞes nžì se klopùt‡, ale
v dlaìbž uveden‡ jmŽna nžkdejä’ch
ìidovskùch obyvatel tžchto domó.
PoÞadatelŽ se o mne velmi dobÞe
starali a takŽ projevili velkù z‡jem
o ‹innost Terez’nskŽ iniciativy.
Konec koncó, je to pÞece œìasnŽ, ìe
se v Rostocku konala sb’rka pro
Terez’n, tÞebaìe i v Nžmecku nap‡chala voda miliardovŽ äkody.
Lisa Mikov‡

KOMPLEXNê DOMçCê Pƒ‰E
Od z‡Þ’ letoän’ho roku zah‡jila v ëO Praha svou profesion‡ln’ ‹innost ãKomplexn’
dom‡c’ pŽ‹e EZRAÒ. Dom‡c’ pŽ‹e poskytuje kvalifikovanou a odbornou pomoc, kter‡
d’ky svŽmu rozsahu a kvalitž umoìn’ zkr‡tit pobyt pacientó v lóìkovùch zdravotnickùch
zaÞ’zen’ch na nezbytnž kr‡tkou dobu a zóstat klientóm ve vlastn’m dom‡c’m prostÞed’ tak
dlouho, jak je to moìnŽ a bezpe‹nŽ. Klienti stÞediska EZRA mohou bùt ‹lenovŽ ëO
v Praze, jejich ìivotn’ partneÞi, ‹lenovŽ Terez’nskŽ iniciativy, Hidden Child a dalä’ soci‡lnž ‹i zdravotnž potÞebn’ ìidovät’ spoluob‹anŽ z Prahy.
EZRA je Þ’zena z koordina‹n’ho centra Penzionu Ch. Jordana v Praze 7, JanovskŽho
46. Sluìby v dom‡cnostech jsou zajiäéov‡ny tùmem odborn’kó, kterù tvoÞ’ zdravotn’
sestry, ergoterapeut, soci‡ln’ pracovn’k a pe‹ovatelŽ. Dom‡c’ pŽ‹e je poskytov‡na dle
rozhodnut’ oäetÞuj’c’ho lŽkaÞe nebo móìe bùt poìadov‡na samotnùm pacientem. Bliìä’
informace je moìnŽ z’skat na tel. ‹. 266 712 230 nebo pÞes œstÞednu 220 803 770, a to ve
väedn’ dny od 8.00 do 15.30 hod.
Vžra Baumov‡, soci‡ln’ komise

SN•M
PÞ’ät’ snžm Terez’nskŽ iniciativy se bude konat
ve ‹tvrtek 3. dubna 2003 v Praze v N‡rodn’m domž na Vinohradech.
Snžm bude zah‡jen v 10.00 hodin.
Tžä’me se i na vaäi œ‹ast.
PÞedsednictvo TI
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V

e vžku 73 let zemÞel 12. Þ’jna 2002
dlouholetù funkcion‡Þ SOPV,
Terez’nskŽ iniciativy a ‰SBS. Ale
pÞedevä’m n‡ä vžrnù pÞ’tel, kamar‡d
a spoluvžzeË, Mgr. JiÞ’ Steiner. Jeho ne‹ekanùm odchodem jsme byli otÞeseni do
hloubi duäe.
Ve zn‡mŽ buchenwaldskŽ hymnž se
zp’v‡: ãT‡bor byl naä’m osudem, a proto
na nžj zapomenout nemóìem ...Ò
Jirka pÞijel do Auschwitzu II (Birkenau
Ð BÞezinky) z terez’nskŽho ghetta z‡Þijovùm transportem v roce 1943. Z tohoto
transportu nacistŽ vytvoÞili rodinnù t‡bor,
kterù, jak zn‡mo, äel do plynu v noci
z 8. na 9. bÞezna 1944. Naìivu zóstali
pouze lŽkaÞi, zdravotn’ci a dvoj‹ata, mezi
kterŽ Jirka a jeho bratr Zdenžk patÞili.
NelidskŽ ãvždeckŽÒ pokusy, kterŽ na dvoj‹atech prov‡džl SS lŽkaÞ Mengele, nejednou rozhodovaly o jejich ìivotž.
Jirka mžl to ätžst’, ìe se i pÞes velk‡
utrpen’ doìil osvobozen’ a byl jeden z posledn’ch, kdo pÞ’mo zaìil osvobozen’
Osvžtimi.
Po n‡vratu do vlasti (bylo mu tehdy
16 let) proäel róznùmi zamžstn‡n’mi,
z nichì ho nejv’c zaj’mala novinaÞina.
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Na po‹‡tku äedes‡tùch let se rozhodl pro
studium na novin‡ÞskŽ äkole a potŽ studoval Fakultu osvžty a novin‡Þstv’ UK,
kterou absolvoval v roce 1968.
Jirka Steiner byl nesm’rnž pracovitù
‹lovžk. Kdykoliv jsme ho poì‡dali o pomoc, o jakoukoliv pr‡ci, vìdy ochotnž
vyhovžl, i pÞestoìe v posledn’ch letech
bojoval se z‡keÞnou nemoc’. I do tohoto
boje zapojil celou svou osobnost.
Jirka byl citlivù, dobrù a skromnù ‹lovžk, kterù d‡val spole‹nŽ vžci to nejlepä’,
co v nžm bylo, a pokl‡dal to za samozÞejmost. S ‰SBS byly nerozlu‹nž spjaty
i jeho osobn’ city. Nikdy neztratil spojen’
se spole‹enstv’m bùvalùch terez’nskùch
a osvžtimskùch vžzËó. Umžl se upÞ’mnž
radovat z kaìdŽho œspžchu, kterŽho jsme
dosahovali v politickŽ, hospod‡ÞskŽ a odboj‡ÞskŽ ‹innosti.
V‡ìili jsme si ho jako charaktern’ho
‹lovžka s citem pro spravedlnost.
Na Jirku nen’ moìnŽ zapomenout.
Zóstane v naäich mysl’ch trvale jako vžrnù,
dobrù a spolehlivù kamar‡d a pÞi naäich
setk‡n’ch bude v duchu pÞ’tomnù.
Opustil n‡s jeden z posledn’ch svždkó
nacistickŽ zvóle a kamar‡d naä’ pron‡sledovanŽ generace.
Robert Bartek,
pÞedseda HS Osvžtim

Fotografie z osvobozen’ koncentra‹n’ho t‡bora Osvžtim v lednu 1945. Malù chlapec
s ov‡zanou kukou je Jirka Steiner.

Rozlou‹en’ redak‹n’ rady
s
JIÛêM STEINEREM
Redak‹n’ rada Terez’nskŽ iniciativy, kterou jsi po dlouhùch
letech spolupr‡ce navìdy opustil, tž, Jirko, bude st‡le velice
postr‡dat. Tv‡ velik‡ pr‡ce Ð
rozhovory s naäimi vùzna‹nùmi
‹leny Ð zóstala nedokon‹en‡.
Jiì nyn’ je jasnŽ, ìe nem‡me pro
tuto pr‡ci dóstojnŽho n‡stupce.
TakŽ tvŽ zpr‡vy z próbžhu kaìdŽho snžmu byly velmi dobrŽ
a pÞi jejich ‹ten’ jsme si vìdy
znovu uvždomovali, jak dóleìitou pr‡ci pro TI vykon‡v‡ä.
Naäe podžkov‡n’ patÞ’ takŽ
tvŽ zlatŽ ìenž Evž, kter‡ tž s obdivuhodnou starostlivost’ väude
doprov‡zela, a tak umoìËovala
tvou œ‹ast na kaìdŽm zased‡n’
redak‹n’ rady, na snžmu a takŽ
n‡s vìdy potžäila pÞ’tomnost v‡s
obou na kaìdoro‹n’m setk‡n’
väech bùvalùch ‹lenó pÞedsednictva TI.
Jiì nyn’ n‡m väem velice chyb’ä, milù JiÞ’, budeä n‡m chybžt
st‡le a my väichni jsme velice
r‡di, ìe jsme mžli tu ‹est bùt tvùmi kolegy a kamar‡dy v redak‹n’
radž TI.
Milena Proch‡zkov‡
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‰as plyne,
ale my nezapom’n‡me
V z‡Þ’ tohoto roku uplynulo jiì äedes‡t
let od prvn’ch hromadnùch transportó
ëidó z MoravskŽ Ostravy a pÞilehlùch mžst
do Terez’na. álo o ‹tyÞi transporty, v nichì
bylo do Terez’na odvezeno 3 442 osob.
PÞeìilo 157.
Dvoudenn’ vzpom’nkovŽ akce se konaly 19. a 20. z‡Þ’ ve ValaäskŽm MeziÞ’‹’
a organizovaly je òÞad mžsta ValaäskŽ
MeziÞ’‹’ a ëidovsk‡ obec v Ostravž.
Prvn’ den byl vžnov‡n vernis‡ìi soutžìn’ch n‡vrhó na postaven’ pomn’ku
obžtem holocaustu na Vodn’ ulici ve ValaäskŽm MeziÞ’‹’, kde st‡la kdysi synagoga.
Vernis‡ì byla zpestÞena besedou s ob‹any
mžsta. Jej’m tŽmatem byly dósledky holocaustu na ìivoty spoluob‹anó. Bylo zaj’mavŽ poslechnout si vzpom’nky nžkterùch
pÞ’tomnùch na bùvalŽ sousedy.
Vernis‡ìi pÞedch‡zela druh‡ beseda se
studenty gymn‡zia a ekonomickŽ äkoly,
kter‡ se konala ve zcela zaplnžnŽm divadeln’m s‡le z‡mku. Zœ‹astnil se j’ starosta
mžsta Ing. Bohdan Mikuäka, z‡stupci ëO
v Ostravž, dr. Andrys’kov‡ za Terez’nskou
iniciativu a dnes jiì jedinù pÞeìivä’ transportu pan Michal Honey-Honigwasch
z Izraele.
Besedu uv‡džl ‹len zastupitelstva mžsta dr. Baletka, kterù velmi zaj’mavùm
zpósobem sezn‡mil studenty s džjinami
ëidó ve ValaäskŽm MeziÞ’‹’ a jejich vù-
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znamnùm pod’lem na rozvoji mžsta.
SamozÞejmž, ìe se studenti ptali a pÞ’tomn’
hostŽ odpov’dali a mluvili o svùch vlastn’ch zkuäenostech s holocaustem.
Druhù den probžhlo na Vodn’ ulici
vzpom’nkovŽ shrom‡ìdžn’ na tragickou
ud‡lost pÞed äedes‡ti lŽty. Na pÞ’tomnŽ
nejdojemnžji zapósobilo ‹ten’ 163 jmen
obžt’ holocaustu z tohoto mžsta, za tichŽho äumžn’ Þeky Be‹vy. Potom se za zemÞelŽ pomodlil kaddiä rab’n p. Hoffberg
z Bejt Praha.
✡✡✡
V œterù 24. z‡Þ’ se seäli v Ostravž s novin‡Þi krajskù hejtman Ing. Evìen Toäenovskù a m’stopÞedseda ëO v Ostravž
Ing. Michal Salomonovi‹, aby prostÞednictv’m tiskovŽ konference sezn‡mili äirokou veÞejnost mžsta se vzpom’nkovùmi
akcemi a pozvali je na nž.
Prvn’ den v Þ’jnu se konalo pietn’
shrom‡ìdžn’ v Parku dr. Milady Hor‡kovŽ
v Ostravž u pomn’ku Obžtem holocaustu
za œ‹asti Ing. E. ToäenovskŽho, velvyslancó Nžmecka a Izraele, gener‡ln’ho
konzula PolskŽ republiky, pÞedsedy N‡rodn’ho shrom‡ìdžn’ Lubom’ra Zaor‡lka,
pÞedsedy FëO Praha dr. J. Munka, delegace MžV ‰eskŽho svazu bojovn’kó za
svobodu, Obce legion‡ÞskŽ, ëidovskùch
obc’ v Bialsku-BialŽ, ëO Brno, pÞedstaviteló Terez’nskŽ iniciativy a ‹lenó ëO
Ostrava. Ve slovech pÞedstaviteló st‡tn’ch
org‡nó, diplomatickùch sboró a dalä’ch

Kdo vlastnž byl MUDr. KURT TOMAN
Narodil se dne 7. 6. 1905 v Ostravž v chudŽ ìidovskŽ rodinž. Na re‡lce se drìel
pouze pomoc’ kondic’, kterŽ d‡val mŽnž schopnùm studentóm. Jeho bohatä’ pÞ’buzn’
e V’dni mu pozdžji umoìnili studovat na VysokŽ äkole obchodn’ ve V’dni, kde potom
vystudoval lŽkaÞskou fakultu.
Bžhem v‡lky proäel KT Terez’n, Osvžtim, Oranienburg a Dachau.
Po v‡lce pracoval jako odborn’k na TBC a zejmŽna se zamžÞoval na spoluvžznž,
kteÞ’ proìili hrózy koncentra‹n’ch t‡boró. Pozdžji se stal Þeditelem sanatoria TBC, ale po
odvol‡n’ z funkce v obdob’ 60. let emigroval.
Jeho vùzkum v oblasti tuberkul—zy ho vynesl do ‹ela koordinace epidemiologickŽho
vùzkumu; Þ’dil mezin‡rodn’ kurz WHO a pÞedn‡äel po celŽm svžtž. Ve funkci Þeditele
a konzultanta WHO procestoval mnoho zem’ (Indie, Mongolsko, Portoriko, It‡lie,
D‡nsko a dalä’).
Brzy uplyne jiì 10 let od œmrt’ MUDr. Kurta Tomana, lŽkaÞe, kterù nikdy nezapomnžl
na svŽ ìidovskŽ koÞeny, na utrpen’ v koncentra‹n’ch t‡borech, ale i na povinnost n‡s pÞeìivä’ch: pÞispžt dle vlastn’ch moìnost’ k tomu, aby se genocida ìidovskŽho n‡roda jiì nikdy neopakovala. Svùm odkazem umoìnil n‡m, Terez’nskŽ iniciativž, podporovat tyto
snahy. Dodrìujeme podm’nky jeho z‡vžti takŽ t’m, ìe jsme pÞevzali pŽ‹i o jeho hrob.
Nikdy jsem MUDr. Tomana osobnž nepoznala, ale vìdy, kdyì jsem ve V’dni, navätžvuji jeho hrob, poloì’m tiäe kyti‹ku ke dvžma jmŽnóm: Gerta a Kurt Tomanovi, a pÞemùäl’m o tom, kolik proìitŽho utrpen’, pr‡ce a p’le tento prostù n‡hrobn’ k‡men ukrùv‡.
Milena Proch‡zkov‡

Þe‹n’kó se ozvalo nejen vzpom’n‡n’ na
tuto smutnou ud‡lost v džjin‡ch mžsta, ale
i varov‡n’ pÞed opakov‡n’m podobnùch
hróz.
El mole rachamim zaznžlo z œst rab’na
p. Hoffberga. V tichosti jsme vzpom’nali
na ty, kteÞ’ se nedoìili, i na ty, kteÞ’
roztrouäeni v celŽm svžtž nemohou bùt
s n‡mi. Mimo jinŽ jsme vzpom’nali na
Otto Kulku, Helu Barkai, M’äu Honey,
Kurta Wernera, Petra Freunda, Yehudu
Bacona, Roberta Davida, Leo Brodavku,
Ziporu Lšwingerovou, Evelinu Schlachetovou, Evu a Hanuäe Sternlichtovy,
Petra Erbena a dalä’.
Tentùì ve‹er byla na zastupitelstv’
MoravskoslezskŽho kraje zah‡jena putovn’ vùstava ãZmizel’ sousedŽÒ. Tento
obdivuhodnù projekt Vzdžl‡vac’ho a kulturn’ho centra ëidovskŽho muzea v Praze
pod veden’m Marty Van‹urovŽ jistž obohat’ znalosti obyvatel väech vžkovùch
skupin o ìivotž naäich bl’zkùch. Ûadu
paneló z róznùch mžst doplnil i jeden, kterù zachycuje tÞi pÞ’bžhy z naäeho mžsta.
Zpracovali ho studenti gymn‡zia F. Hajdy.
Ve‹er doplnil svùm vystoupen’m
pžveckù soubor ADASCH z OstravskŽ
univerzity. Zvl‡ätž jedna z tklivùch p’sn’
v jidiä Ð áTETL Ð- n‡s pÞ’mo vt‡hla zpžt do
minulosti, kdy ãzmizel’ sousedŽÒ byli jeätž s n‡mi.
Michal Salomonovi‹, ëO Ostrava
a Vžra Andrys’kov‡,
Terez’nsk‡ iniciativa, Ostrava
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Informace Ð Vzkazy Ð Vùzvy Ð Prosby
Drobn‡ vzpom’nka na L 410
ëila jsem v ãheimuÒ vedenŽm nejprve Didi Lamplovou z Brna, pozdžji Irenkou Krausovou z Prahy. ZejmŽna jej’ pósoben’ bylo velice silnŽ a blahod‡rnŽ. Kromž mimoÞ‡dnŽho intelektu‡ln’ho, vzdžl‡vac’ho i citovŽho veden’ byly pro n‡s doslova pokladem
i jej’ knihy, v Praze ‹erstvž vydanŽ, kterŽ j’ dod‡val JiÞ’ ëantovskù. Ten se do ghetta i nžkolikr‡t osobnž dostal a z‡soboval ji nejen
knihami, ale i zaj’mavùmi zpr‡vami. Nev‡hala se s n‡mi podžlit o väe, co j’ tento kontakt pÞin‡äel.
Na vyu‹ov‡n’ k n‡m doch‡zely tyto osobnosti: Dr. Bruno Zwicker, Fr. Graus, obž pan’ profesorky Weissovy, Gideon Klein.
ò‹astnily jsme se po ve‹erech takŽ kulturn’ch akc’ zn‡mùch umžlcó SchŠchtera, Schenka, Schorsche, An‹erla a dalä’ch. TakŽ pÞedn‡äek. Na pÞ’klad Gustava Schwarzkopfa. PÞes den jsme pracovaly, vžtäina z n‡s v zemždžlstv’. V tomto ãheimuÒ jsem proìila
nezapomenutelnŽ dva roky. Z mùch spolubydl’c’ch kamar‡dek pÞeìily Eva Weilov‡, Lilka Bobaschov‡, Eva Ehrlichov‡. Naäe pÞ‡telstv’ dosud trv‡.
Eva átichov‡

Koncert pro Terez’n
Ve ‹tvrtek 7. listopadu 2002 se ve ápanžlskŽm s‡le PraìskŽho hradu konal koncert Hawthornova smy‹covŽho kvarteta z Bostonu.
Tento zn‡mù komorn’ soubor uvedl skladby Hanse Kr‡sy, Gideona Kleina, Viktora Ullmanna, Josefa Suka a sou‹asnŽho americkŽho
skladatele Davida L. Posta. Koncert se konal pod z‡ätitou velvyslance Spojenùch st‡tó americkùch v ‰eskŽ republice C. R. Stapletona
a prezidenta ‰eskŽ republiky V‡clava Havla. Vùtžìek koncertu byl ur‹en na obnovu Pam‡tn’ku Terez’n postiìenŽho z‡plavami.
(Viz v tomto ‹’sle N‡vätžva bostonskŽho kvarteta (str. 11) Ð pozn redakce).
dl

V‡ìen‡ pani Mgr. Vžro J’lkov‡,
džkujeme V‡m za moìnost publikovat ‹‡sti dopisu, kterù V‡m, jako roda‹ce z Hronova, poslala pan’ Alena ‰tvrte‹kov‡, kter‡
se zabùv‡ osudy hronovskùch ìidó.
Z dopisu citujeme:
ãëidovskou tematikou se zabùv‡m z osobn’ch dóvodó. M‡m pocit, ìe je tÞeba o tomto tŽmatu mluvit a ps‡t. Nelze postihnout
osudy väech pron‡sledovanùch, lze jen nahlŽdnout do osudó nžkterùch a dozvždžt se, co to byl holocaust. Za ‹’sly obžt’ jsou konkrŽtn’ lidŽ. Mluv’, p’äe se o stovk‡ch ìidó z N‡choda a okol’, o 6 milionech evropskùch ìidó, aväak pod’v‡me-li se na fotografii
a k n’ pÞiloì’me jeden konkrŽtn’ pÞ’bžh, je to nžco jinŽho, co vìdy prohlubuje a rozäiÞuje pohled na tuto kapitolu naä’ historie.
Na n‡chodskŽ ìidy z doby 20. a 30. let minulŽho stolet’ vzpom’n‡ n‡chodskù kronik‡Þ Ð pan OldÞich áaf‡Þ Ð v publikaci Vzpom’nky mŽho ml‡d’. PÞesto si mysl’m, ìe o svùch ìidovskùch spoluob‹anech z doby pÞedv‡le‹nŽ a o jejich dalä’m osudu v’me ìalostnž
m‡lo, a pokud v’m, nikdo ze zdejä’ch historikó se t’mto tŽmatem pÞ’liä nezabùv‡. Mysl’m si, ìe o holocaustu toho mus’ bùt zaznamen‡no, zvl‡ätž od pamžtn’kó, v’ce, aby nikdo nikdy nezapochyboval. Pokud móìete, pÞispžjte do tohoto pozn‡n’ i Vy, väe od
V‡s bude cennŽ.Ò

Vùzva
Pros’m väechny, kteÞ’ maj’ vzpom’nku na vrchn’ho rab’na pana PhDr. Richarda Federa, popÞ’padž fotografie ‹i jinù materi‡l
Ð ozvžte se mi! PÞipravuji o tŽto vùznamnŽ osobnosti kn’ìku.
Dr. Zuzana Peterov‡
tel.: 224 251 545, mobil: 606 859 223, e-mail: org-peter.volny.cz
Skl‡d‡m rodokmen rodiny a pros’m o jakŽkoliv informace o osob‡ch se jmŽny Taussik, Stern, V‡gner, Wagner. Rodina poch‡zela z Prahy z Karl’na a z Libnž (asi obchod s kóì’). PÞedem džkuji za väechny vzpom’nky a jakŽkoliv informace.
M. Taussikov‡
e-mail: taussikova@quick.cz

Kdo prod‡ kn’ìku?
Róìena Buben’‹kov‡, Ludmila Kub‡tov‡, Irena Mal‡: T‡bory utrpen’ a smrti, Praha 1969
Knihu nutnž potÞebuji pro svou pr‡ci a budu kaìdŽmu za ni vdž‹n‡.
Džkuji a väechny ‹ten‡Þe zdrav’m z Berl’na

Anna H‡jkov‡
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Z dopisó naäich ‹ten‡Þó
V‡ìen‡ redak‹n’ rado,
džkuji za ‹asopis ‹’slo 22 z ‹ervna letoän’ho roku. ‰tu kaìdŽ ‹’slo s velkùm z‡jmem, sleduji aktivity Terez’nskŽ iniciativy a jej’ch ‹lenó.
15. prosince tomu bude jiì äedes‡t let, co jsme nastoupili do CH transportu na n‡chodskŽm n‡draì’ a odjeli do Terez’na. Letos
snad uì nikdo jinù v ‰R z tohoto transportu neìije. Jsem zÞejmž jedinù (CH 320). M‡m pÞ’ät’ rok v œmyslu navät’vit rodnou vlast
a chci navät’vit i vaäi kancel‡Þ.
PÞeji v‡m väem dobrŽ zdrav’ a nashledanou
M’äa Kraus, Brooklyn
***
V‡ìen’ a mil’,
r‡d ‹tu ‹asopis Terez’nsk‡ iniciativa, ale mysl’m si, ìe by neäkodilo trochu mŽnž zpr‡v z róznùch komis’. Ty snad lze pos’lat jen
z‡jemcóm zvl‡äé.
Ob‹as vid’m v ‹asopise fotografie tžch babi‹ek a džde‹kó, s kterùmi jsem si hr‡l a prolŽzal terez’nskŽ baäty a kterŽ pozn‡v‡m
nikoliv podle tv‡Þ’, ale podle jmen, kter‡ mi st‡le znžj’ jako jmŽna sester a bratró z naä’ velkŽ rodiny.
Väechny v‡s zdrav’m a nejv’c mou prvn’ (ve tÞin‡cti oväem jen platonickou) l‡sku Andu.
Rene Edgar Tressler, USA
***
V‡ìen’, dovolte, abych v‡m sdžlila svŽ pÞipom’nky k ‹l‡nku ãMUDr. Marie Jedli‹kov‡ - Pikov‡Ò, uveÞejnžnŽm v minulŽm
‹’sle ‹asopisu na 17. stranž.
Z Osvžtimi n‡s do Merzdorfu nejelo asi 600, ale asi 100. To si lze snadno ovžÞit, ne-li jinde, tedy ur‹itž v knize Josefa Pol‡ka
a Karla Laguse Mžsto za mÞ’ìemi, str. 329, posledn’ odstavec.
ëe by pÞed n‡s pÞedstoupil mladej, kr‡snej eses‡k a oslovil n‡s ãMeine Damen . . .Ò, neodpov’d‡ skute‹nosti a odporuje taky
kaìdŽ logice. Kterù eses‡k, tÞeba nejmladä’ a nejkr‡snžjä’, by se produc’roval na œzem’, kterŽ pr‡vž obsazuj’ RusovŽ? Jde o omyl,
takto jsme skute‹nž byly osloveny, ne väak eses‡kem. Do naäeho ãobydl’Ò veäel vedouc’ (Þeditel ?) tov‡rny Volksgenosse Reh,
tÞ’mal v ruce b’lù prapor a Þekl: ãMeine Damen . . .Ò, co n‡sledovalo nev’m, neboé to zaniklo v huronskŽm ironickŽm Þevu.
Naäe skute‹nŽ osvobozen’ se odehr‡lo bez asistence eses‡ka a velmi prostž. Na tov‡renskù dvór, kde se odbùvaly apely, vjeli
dva mladi‹t’, zapr‡äen’ ruät’ voj‡ci na bicyklech. Byli okamìitž zasyp‡ni kvžty, a to tak rychle, ìe jsem to dodnes nepochopila. Byla tam sice mal‡ zahr‡dka, ale pÞesto . . .
Na Manku se bohuìel nepamatuji, ale chci vžci uvŽst na pravou m’ru, protoìe jsem velmi citliv‡ na väechno, co se tùk‡ holocaustu.
Pros’m, abyste laskavž nezveÞejËovali mŽ jmŽno, protoìe jsem ve velmi äpatnŽm zdravotn’m stavu a nutnž potÞebuji klid.
P.S. To osvobozen’ bylo tak kr‡snŽ jako poh‡dka, jenìe na rozd’l od poh‡dky bylo opravdovŽ. Kdo to zaìil, nezapomene.
***
K ‹l‡nku MUDr. Marie Jedli‹kov‡ Ð Pikov‡
PoprvŽ z tohoto ‹l‡nku jsem se dozvždžla, ìe Manka zemÞela. Chtžla bych na nžkolika Þ‡dc’ch dodat, ìe jsem ji znala velmi
dobÞe v Terez’nž. Dva roky jsme pracovaly na džtskŽ marodce pod veden’m pana MUDr. Felixe Schwarze, kterù byl mùm u‹itelem
v Brnž.
N‡ä team, kterù tvoÞilo asi pžt mladùch džv‹at ve vžku 17 - 19 let, byl vynikaj’c’. PatÞila k n‡m takŽ Manka, nejmladä’
a nejmenä’. Väechny jsme byly svou prac’ tak nadäeny, ìe jsme neznaly rozd’l mezi dnem a noc’ a vžnovaly se jen a jen džtem.
O to horä’ byl pro n‡s pak rok 1945, kdy jsme se dozvždžly, ìe osud džt’ byl takovù, jakù byl. Po v‡lce jsem i j‡ chtžla studovat
medic’nu, ale ze zdravotn’ch dóvodó jsem nemohla.
Manku jsem pak ztratila z o‹’, ìila jsem v Brnž a ona snad kdesi v Plzni. V Izraeli ìije jeätž jedna holka z naäeho nžkdejä’ho
teamu, Hana Franklov‡. N‡ä ‹asopis j’ ur‹itž poälu.
Gerty Rohanov‡, Nžmecko
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